
На  осНову  члајіа  9. Одлуке  о  прибавлању , располагању  и  управлању  
непокретностима  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 3 1(19, б  1/19, 9/2 1 и  9/2 1 - др. одлука), по  захтевима  Градске  библиотеке  у  Новом  Саду, 
Нови  Сад  о  давању  непокретности  у  јавној  својини  на  коришћење , Скупптина  Града  
Новог  Сада  ua xxVІ  седници  од  29. априла  2022. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОIНЈНИ  ГРАДА  

НОВОг  САДА  ГРАДСКОЈ  БИБЛИОТЕЦИ  У  ноВОм  слдУ, ноВи  САД  

ј. 

ДАЈУ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  непокретности  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, 
Градској  библиотеци  у  Новом  Саду, Нови  Сад  и  то: 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  број  2, у  површини  од  47 м2, у  
приземлу  стамбено-пословне  зграде  број  1, која  се  налази  у  Сремској  Каменици , Трг  
Крала  Петра  І , број  1, саграђена  на  катастарској  парцели  број  4378 кО  Сремска  
Каменица, уписана  у  Лист  непокретности  7543 ко  Сремска  Каменица , 

- пословни  простор  јединица  локалне  самоуправе  број  1 - пословни  простор  - 
четири  просторије , у  површини  од  161 гn2, у  приземлу  зграде  друштвених  организација  и  
удружења  грађана  број  1, која  се  налази  у  Ковилу, у  улици  Лазе  Костића  број  113, 
саграђена  на  катастарској  парцели  1618 Ко  Ковил, уписана  у  Лист  непокретности  број  
291 КОКовил , 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  број  2, у  површини  од  108 п 2, 
у  приземлу  зградејединице  локалне  самоуправе  број  1, која  се  налази  у  Ковилу, у  улици  
Лазе  Костића  број  70, саграђена  на  катастарској  парцели  1757 КО  Ковил, уписана  у  Лист  
непокретности  број  281 КО  Кови.њ. 

ЈЈ. 

На  основу  овог  решења  зак.њучује  се  уговор  између  Града  Новог  Сада, кога  
заступа  Градоначелник  Града  Новог  Сада, или  лице  које  он  овласти  и  Градске  библиотеке  
у  Новом  Саду, Нови  Сад, коју  заступа  овлашћено  лице, којим  ће  се  регулисати  међусобна  
права  и  обавезе . 

јјІ . 

Уговор  из  тачке  11. овог  решења  је  основ  за  упис  права  кориніћења  Градске  
библиотеке  у  Новом  Саду, Нови  Сад  на  неггокретностима  оnисаним  у  тачки  І . овог  
решења  у  јавне  књиге  о  неііокретностима  и  правима  на  њима  у  складу  са  законом  којим  се  
уређује  упис  права  на  непокретностима . 

І  V. 

Корисник  непокретности  из  тачке  ј . овог  решења  дужан  је  да  вепокретности  које  
му  се  овим  решењем  дају  на  коришћење  користи  за  потребе  обавњања  делатности  за  коју  
је  Градска  библиотека  у  Новом  Саду , Нови  Сад  и  основана . 



Председица , 

2 

у. 

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  лисТу  Града  Новог  Сада . 
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